
CYBERPRZEMOCY !!!



Komputer z dostępem do Internetu jest jednym 

z najważniejszych narzędzi służących 

współczesnemu człowiekowi do pracy, nauki 

i rozrywki. Jak każde narzędzie może być 

wykorzystywane do różnych celów.



Najczęstsze zagrożenia, 

na jakie narażone są dzieci i młodzież

w Internecie:

 kontakt z materiałami zawierającymi treści nieodpowiednie 

do wieku dziecka

 niebezpieczne kontakty

 cyberprzemoc

 nieświadome uczestniczenie w działaniach niezgodnych 

z prawem

 nieświadome udostępnianie informacji (np. numerów kart, 

adresów, haseł)

 uzależnienie od Internetu, zaburzenie relacji z rówieśnikami 

w realnym świeci



CZYM JEST CYBERPRZEMOC ?

Cyberprzemoc ( ang.cyberbulling)  to inaczej przemoc z użyciem 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Najczęściej terminu tego 

używa się w odniesieniu do przemocy rówieśniczej z użyciem telefonów 

komórkowych lub Internetu. Osobę dopuszczającą się takich czynów 

określa się stalkerem.



FORMY CYBERPRZEMOCY:

• NĘKANIE, STRASZENIE, SZANTAŻOWANIE Z UŻYCIEM SIECI

• REJESTROWANIE NIECHCIANYCH ZDJĘĆ I FILMÓW

• PUBLIKOWANIE W INTERNECIE LUB ROZSYŁANIE PRZY UŻYCIU TELEFONU 
KOMÓRKOWEGO OŚMIESZAJĄCYCH, KOMPROMITUJĄCYCH INFORMACJI, ZDJĘĆ

• PODSZYWANIE SIĘ W SIECI POD RÓWIEŚNIKÓW

• WŁAMANIA NA BLOG LUB STRONĘ INTERNETOWĄ  I ZAMIESZCZANIE OŚMIESZAJĄCYCH  
I UPOKARZAJĄCYCH TREŚCI

• GROŹBY PRZY UŻYCIU KOMUNIKATORÓW, TELEFONÓW

• ROZSYŁANIE DO ZNAJOMYCH INFORMACJI O OŚMIESZAJĄCYCH TREŚCIACH E-MAILEM, 
SMSEM



DO DZIAŁAŃ OKREŚLANYCH MIANEM 

CYBERPRZEMOCY WYKORZYSTYWANE SĄ:

• POCZTA ELEKTRONICZNA 

• CZATY, KOMUNIKATORY

• STRONY INTERNETOWE 

• BLOGI

• SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE

• GRUPY DYSKUSYJNE

• TELEFONY KOMÓRKOWE

• SERWISY SMS I MMS



U podstaw przyczyn cyberprzemocy leżą charakterystyczne cechy 
okresu dojrzewania, które w połączeniu ze specyfiką Sieci sprzyjają 

ujawnianiu się i eskalacji wrogich zachowań. 

• Skłonność do prowokowania innych 
osób 

• Przekraczanie granic zasad moralnych
• Niski poziom empatii w relacjach z 

innymi osobami
• Niezdolność przyjmowania 

perspektywy innych osób
• Brak refleksji nad własnym 

zachowaniem 
• Chęć zaimponowania

Są to między innymi: 



• wysoki poziom anonimowości sprawcy ,

• różnorodność form krzywdzenia,

• szybkość rozpowszechniania materiałów i powszechna dostępność, 
zasięg,

• stałe narażenie na atak ofiary niezależnie od miejsca i pory,

• trudności z usunięciem kompromitujących materiałów,

• zjawisko to jest mniej kontrolowane przez rodziców, czy nauczycieli niż 
„klasyczna” przemoc, gdyż działania sprawcy są trudniejsze do 
zaobserwowania,

• przeszkodą w przeciwdziałaniu cyberprzemocy przez dorosłych jest słaba 
znajomość specyfiki mediów elektronicznych oraz bagatelizowanie 
problemu,

Specyfika Cyberprzemocy



CO ROBIĆ, ŻEBY NIE ZOSTAĆ 
OFIARĄ CYBERPRZEMOCY?

• DBAĆ O PRYWATNOŚĆ SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

• ZAPEWNIAĆ SWOIM PROFILOM W SIECI STATUS PRYWATNY

• CHRONIĆ SWOJE HASŁA I LOGINY

• NIE ZAMIESZCZAĆ W SIECI SWOICH ZDJĘĆ I FILMÓW

• NIE DAWAĆ WSZYSTKIM SWOJEGO NUMERU TELEFONU

• NIE UDOSTĘPNIAĆ NIKOMU SWOICH HASEŁ, LOGINÓW ITP.

• ZAPEWNIAĆ SWOIM PROFILOM W SIECI STATUS PRYWATNY



CO ROBIĆ BĘDĄC OFIARĄ CYBERPRZEMOCY?

• NIE ODPOWIADAĆ NA ZACZEPKI W SIECI

• NATYCHMIAST SZUKAĆ POMOCY U KOGOŚ 

DOROSŁEGO (NAUCZYCIELI, RODZICÓW, POLICJĘ)

• DOMAGAĆ SIĘ SKASOWANIA FILMÓW I ZDJĘĆ 

NAGRANYCH WBREW NASZEJ WOLI

• ZACHOWYWAĆ DOWODY PRZEMOCY

• INTERWENIOWAĆ U DOSTAWCÓW USŁUG 

INTERNETOWYCH

• SZUKAĆ POMOCY U KONSULTANTÓW 

HELPLINE.ORG.PL



CO ROBIĆ BĘDĄC ŚWIADKIEM CYBERPRZEMOCY ?

• NIE PRZESYŁAĆ DALEJ KRZYWDZĄCYCH MATERIAŁÓW, KTÓRE 
OTRZYMUJMY W SIECI

• ZAWSZE POMAGAĆ KOLEGOM I KOLEŻANKOM, KTÓRZY PADLI 
OFIARĄ CYBERPRZEMOCY

• INFORMOWAĆ O KRZYWDZIE KOLEGI LUB KOLEŻANKI KOGOŚ 
DOROSŁEGO – NAUCZYCIELA, PEDAGOGA SZKOLNEGO, 
RODZICÓW

• POLECIĆ OFIERZE PRZEMOCY KONTAKT Z OSOBAMI 
ZAJMUJĄCYMI SIĘ ZWALCZANIEM CYBERPRZMOCY



Przeprowadzone badania oraz dane policji 
wskazują, iż sprawca cyberprzemocy 

pochodzi zazwyczaj ze środowiska szkolnego 
lub bliższego otoczenia ofiary. Najczęściej 

sprawcy działają pod wpływem impulsu, nie 
zawsze chcąc celowo ośmieszyć daną osobę. 
Dzieci i młodzież często podejmują działania 
określane mianem cyberprzemocy nie mając 

świadomości możliwych konsekwencji.



Jak być bezpiecznym w Internecie 

1. Zanim dołączysz

Kontakty z ludźmi na portalach społecznościowych, podobnie jak kontakty z 
ludźmi w świecie rzeczywistym, rządzą się pewnymi zasadami. Zastanów się w 
jaki sposób działa portal zanim utworzysz na nim swój profil. Przede wszystkim 
zainteresuj się jaki poziom prywatności gwarantuje Ci dany portal. Informacji 
tego typu szukaj w regulaminie, który powinien jasno określać zasady twojego 
uczestnictwa w serwisie.



2. Prywatność

Kontroluj dostęp do Twoich danych i innych informacji, które umieszczasz w 
swoim profilu. Bezpieczny portal społecznościowy powinien pozwolić Ci nadać 
sobie taki status prywatności, który zagwarantuje, że informację o Tobie będą 
dostępne tylko dla znajomych, których świadomie dodałeś/aś do swojej listy. 
Pamiętaj też, że Twoje hasło to Twój sekret. 

3. Informacje o mnie

Zamieszczając informacje o sobie pamiętaj, że potencjalnie każdy może je 
zobaczyć. Dbaj o to, żeby nie ujawniać swoich danych osobowych. Stwórz 
bezpieczny Nick, który nie zdradzi Twojej prawdziwej tożsamości. Sieć daje 
nam możliwość bycia kimś innymi niż w codziennym życiu. 
Znaj jednak swoje granice tej zabawy - myśl jak się prezentujesz.



4. Zdjęcia 

Zastanów się dobrze zanim zamieścisz w Sieci swoje zdjęcia, które 
mogą być użyte, przez innych użytkowników Sieci, w sposób jakiego 
byś sobie nie życzył/a lub skopiowane do miejsca, w którym byś ich 

nie zamieścił/a. Jeżeli już na pewno chcesz zamieścić swoje zdjęcia w 
Internecie ustaw taki status prywatności, który zagwarantuje Ci 

bezpieczeństwo. 

5. Kontakty z innymi

Bądź czujny/a w kontaktach z osobami znanymi wyłącznie Sieci. Flirt z 
nieznajomym/ą może być dobrą zabawą, ale może też mieć 
niebezpieczne konsekwencje. W Sieci ludzie często udają kogoś kim 
nie są ukrywając w ten sposób swoje prawdziwe intencje. Bądź bardzo 
ostrożny/a, jeżeli nowy internetowy „przyjaciel” chce się z Tobą 

spotkać w realu. Jeżeli zdecydujesz się na spotkanie, spotkaj się w 
miejscu publicznym (centrum handlowym czy w ruchliwej kawiarni) a 
na spotkanie pójdź z kimś, komu ufasz. Powiedz o planowanym 

spotkaniu odpowiedzialnej osobie dorosłej.



6. Odpowiedzialność za informacje

Jeżeli piszesz coś w Internecie będąc pod wpływem silnych emocji, 
przeczytaj to dwa razy. 
Daj sobie czas żeby się uspokoić i sprawdź czy to, co planujesz 
wysłać jest tego warte.
Pamiętaj także, że czasem szkoła, rodzice lub pracodawcy mają 
możliwość monitorowania Twojej korespondencji i Twoich działań 
w Sieci. Dlatego, w Sieci, nie pisz nigdy czegoś, czego nie 
napisałbyś/abyś na kartce pocztowej, którą nie tylko bezpośredni 

adresat może przeczytać. 
Pamiętaj też, że ludzie przesyłają dalej, upubliczniając wiadomości. 
Sam/a także zawsze patrz, co przesyłasz dalej. Nie ujawniaj 
danych innych osób – nie przesyłaj dalej cudzych maili i nie 

podawaj w Sieci danych innej osoby bez jej zgody. 



7. Szanuj innych

Bądź miły/a dla innych w Sieci. Zastanów się czy adresat życzyłby sobie 

zobaczyć taki wpis i czy Ty powiedziałbyś/abyś lub pokazał/a to samo 
podczas spotkania twarzą w twarz? 
Poczucie humoru, poglądy i zasady innych ludzi bywają różne także w 

Sieci. Respektuj innych w Internecie, a jeżeli kogoś urazisz znajdź 
metodę, żeby sprawę wyjaśnić i go przeprosić. 
Jeżeli ktoś Ciebie obraża myśląc, że zrobiłeś/aś coś niemiłego celowo –
zamiast dać się ponieść emocjom, spróbuj wyjaśnić, że to nie było 

celowe, że to wynik nieporozumienia.

8. Działaj mądrze

Ktoś Cię prowokuje? Nie daj mu satysfakcji. Zazwyczaj jest to metoda 
na zwrócenie na siebie uwagi, jeżeli takiego kogoś zignorujesz 
prawdopodobnie da Ci spokój.



9. Pomoc 

Masz prawo do godności w Internecie. Jeżeli jesteś atakowany/a, ktoś 
Cię straszy lub grozi Ci działaj w swojej obronie. Zgłoś fakt 
cyberprzemocy odpowiednim instytucjom (szkoła, policja, helpline.org.pl 
– 0-800-100-100) i osobom, które mogą Ci udzielić pomocy: rodzice, 

psycholog szkolny, nauczyciel. Razem szybko i skutecznie rozwiążecie 
problem.

10. Pamiętaj o realu

Internet jest fajny, ale nie zapominaj o realnym świecie. Kontroluj to, ile 
czasu spędzasz w Sieci. 
Dbaj o kontakty z ludźmi w świecie rzeczywistym. Nawet mając 
pięciuset znajomych na portalu społecznościowym możesz czuć się 
samotnym/ą. Nic nie zastąpi prawdziwych znajomości.



JAK KORZYSTAĆ Z TELEFONU I INTERNETU, 
ŻEBY NIE KRZYWDZIĆ INNYCH ?

• TRAKTOWAĆ INNYCH Z SZACUNKIEM 

• NIE ZAMIESZCZAĆ W INTERNECIE MATERIAŁÓW, KTÓRE 

MOGĄ KOGOŚ SKRZYWDZIĆ

• ZAWSZE PYTAĆ O ZGODĘ, JEŻELI CHCEMY KOMUŚ 

ZROBIĆ ZDJĘCIE LUB NAKRĘCIĆ FILM Z JEGO UDZIAŁEM

• NIE ROZSYŁAĆ ZA POMOCĄ TELEFONU 

KOMÓRKOWEGO ZDJĘĆ, FILMÓW ORAZ TEKSTÓW, 

KTÓRE MOGĄ KOMUŚ SPRAWIĆ PRZYKROŚĆ



PAMIĘTAJ !!!

SPRAWCA NIE POZOSTAJE 

ANONIMOWY, A POLICJA MA 

MOŻLIWOŚĆ USTALENIA 

Z JAKIEGO KOMPUTERA I Z JAKIEGO 

TELEFONU WYSYŁANE SĄ E-MAILE 

LUB SMSY. 



Przydatne strony

www.dzieckowsieci.pl 

www.sieciaki.pl

www.brpd.gov.pl

www.kidprotect.pl

www.helpline.pl

www.dyzurnet.pl

www.pegi.info

www.saferinternet.pl

www.fdn.pl

www.cyberprzemoc.pl



Konsultanci Helpline.org.pl dostępni są pod bezpłatnym 
numerem telefonu 0 800 100 100 oraz online (komunikator) na 

stronie

www.helpline.org.pl

poczta e-mail: helpline@helpline.org.pl

Gdzie szukać pomocy 



W prezentacji wykorzystano informacje

znajdujące się na stronach:

www.dzieckowsieci.pl 

www.sieciaki.pl 

www.kidprotect.pl 

www.helpline.pl 

www.dyzurnet.pl 

www.saferinternet.pl

www.cyberprzemoc.pl.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

KAROLINA MACH – PSYCHOLOG 


